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Dados de Utilização

Ficha de produto_Regulamento Delegado (UE) n.o 1061/2010 da Comissão

Nome do fornecedor ou marca comercial

Identificação do modelo do fornecedor

Capacidade nominal em quilogramas

Classe de eficiência energética

Recebeu rótulo ecológico da UE ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 66/2010

Consumo ponderado anual de energia (AEC) em kWh por ano com base
em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem padrão de algodão a
60°C e a 40°C em carga completa e meia carga, e nos modos de baixo
consumo de energia. O consumo real de energia dependerá do modo de
utilização do aparelho.
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O consumo de energia

- Programa padrão de 60°C algodão em carga completa

- Programa padrão de 60°C algodão em meia carga

- Programa padrão de 40°C algodão em meia carga

0,89

0,70

0,66

kWh

kWh

kWh

Consumo de energia ponderado em estado desligado e em estado ligado.

Consumo ponderado anual de água (AWC) em litros por ano com base em
220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem padrão de algodão a
60°C e a 40°C em plena carga e em carga parcial. O valor real do consumo
de água dependerá do modo de utilização do aparelho

Classe de eficiência de centrifugação numa escala de G (menos eficiente)
a A (mais eficiente)

Velocidade máxima de centrifugação obtida no programa de lavagem
normal de algodão a 60°C em carga completa ou no programa de lavagem
padrão de algodão a 40°C em meia carga, conforme a que for menor, e o
teor de humidade residual obtido no programa de lavagem normal de
algodão a 60°C em carga completa ou no programa de lavagem normal de
algodão a 40°C em meia carga, conforme o que for maior

"Algodão Eco 60°C / 40°C + Intensivo" são os programas de lavagem padrão a que se referem as informações na
etiqueta energética e na ficha, de que estes programas são adequados para a lavagem de roupa de algodão com grau
de sujidade normal e são os programas de maior eficiência em termos de consumo combinado de energia e água

A duração do estado ligado (Tl) 10 min.

Duração do programa

- Programa padrão de 60°C algodão em carga completa

- Programa padrão de 60°C algodão em meia carga

- Programa padrão de 40°C algodão em meia carga
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A emissão de ruído acústico, expressa em dB(A) re 1 pW, arredondada
às unidades, durante as fases de lavagem e centrifugação no programa
de lavagem padrão de algodão a 60°C em carga completa

Instalação livre
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